Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 3. štvrťroku 2011

3) Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii
upravenie zodpovednosti štatutárov za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu; zavedenie
podriadenej triedy veriteľov; prihlasovanie viacerých pohľadávok jednou prihláškou; podávanie prihlášok
aj po uplynutí základnej lehoty
Zámer opatrenia: riešiť oblasti bankrotovej úpravy, ktoré boli v rámci doterajšej praxe vytypované ako
problematické, málo efektívne alebo komplikované
Obsah opatrenia:
x konkurzné konanie voči dlžníkovi môže byť zo strany veriteľa inicializované skôr, t.j. v čase keď už má problémy
ale má ešte majetok; veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je dlžník viac ako 30 dní v
omeškaní s plnením aspoň dvoch nesporných peňažných záväzkov aspoň dvoch svojich veriteľov
x zodpovednosť štatutárov za porušenie povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa zvyšuje; prípade,
že štatutár nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu, bude povinný doplatiť do konkurznej podstaty sumu
rovnajúcu sa zapísanému základnému imaniu dlžníka
x pohľadávky podriadenej triedy veriteľov, t.j. veriteľov spriaznených s dlžníkom, sa uspokojujú až po uspokojení
pohľadávok ostatných veriteľov
x proces prihlasovania pohľadávok sa zjednodušuje:
prihlasovanie pohľadávok veriteľov prebieha výlučne u správcu konkurznej podstaty; na súde už prihlášky
podávať netreba
zavádza sa možnosť prihlásiť viacero pohľadávok jednou prihláškou
prihlasovanie požiadaviek veriteľov je možné aj po uplynutí základnej 45 dňovej lehoty; veriteľ tým ale stráca
akúkoľvek možnosť zasahovať do priebehu konkurzu
x povinnosť súdu v prípade, že veriteľ podá návrh na vyhlásenie konkurzu nespĺňajúci všetky podstatné
náležitosti, bude upozorniť ho a požiadať o doplnenie daných náležitostí; podľa doterajšej úpravy súd neúplné
návrhy na vyhlásenie konkurzu zamietal
x veriteľ môže za istých podmienok poprieť pohľadávku iného veriteľa; doteraz mohol pohľadávku poprieť iba
správca konkurznej podstaty
x dlžníkovi vzniká právo predkladať dôkazy vyvracajúce tvrdenie veriteľa a právo byť vypočutý pred vyhlásením
konkurzu
Názory proponentov:
x novela je zásadným opatrením smerujúcim k lepšej vymožiteľnosti práva
x úpravy súvisiace s veriteľskými návrhmi na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť dlžníka pomôžu
vytvoriť prirodzený tlak na dodržiavanie platobnej disciplíny
x prijaté opatrenia skoncujú so špekulatívnymi praktikami, keď zadlžený podnik vyhlási konkurz až v čase keď už
nemá žiaden majetok
Názory oponentov:
x hrozí riziko zneužívania možnosti podávať návrh na vyhlásenie konkurzu
Primárny zdroj: Novela zákona (č ***/2011) o konkurze a reštrukturalizácii
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3738
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